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 .م2017، أكتوبر هـ1439(، حمّرم 1العدد ) •

 الّصفحة  اسم الباحث عنوان البحث الّرقم
 21 أ. د. حكمت بن بشري ايسي  استنباط الوقوف النّبويّة يف القرآن الكرمي 1

 الّرسالة القرآنّية األوىل:  2
 نزوهلا، ومعانيها، ومقاصدها، ومثراهتا

 35 أ. د. أمحد بن حمّمد الّشرقاويّ 

 :قراءة الّنّص القرآيّن من منظور الفلسفة التأرخيّية 3
 ونقد   عرض  

 79 د. زهر الفىت صاحلي 

  شرح وقف محزة وهشام، رسالة ابن بصخان يف  4
 113 هللا سليماينّ  د. أمحد بن عبد ت: حمّمد ابن بصخان، دراسًة وحتقيقاً 

 األحاديث الّدالّة على وجوب شهود مجاعة  5
 171 د. علّي بن فهد أاببطي ودراسةً املسجد للّصلوات اخلمس، مجعاً 

 229 د. وائل بن فّواز دخيل ودرايةً  روايةً  :©لن يفلح قوم وّلوا أمرهم امرأة®حديث:  6
 

 .م2018، مارس هـ1439(، رجب 2العدد ) •
 الّصفحة  اسم الباحث عنوان البحث الّرقم

 الفروق الّداللّية بي ©كّل® و ©مجيع®  1
 قرآنّية   لغويّة   دراسة   :الّلغة العربّية والقرآن الكرمي يف

 21 أ. د. نبيل بن حمّمد اجلوهريّ 

 دالالت ©ما® يف القرآن الكرمي 2
 وترمجتها إىل الّلغة اإلجنليزيّة

 أ. د. جمدي حاج إبراهيم 
 أ. نور عفيفة بنت قمر الّزمان 

67 

 95 د. نوال بنت انصر الثّوينّ  ميزان العدالة يف تفسري أحكم آية 3

 : ة ملقصدهامناسبة القصص يف الّسور القرآنيّ  4
 151 د. توفيق بن علّي زابديّ  البقرة سورةعلى  تطبيقّية   دراسة  

 201 أ. د. عمر بن إبراهيم نور سيف  مجعاً ودراسةً  :األحاديث النّبويّة الواردة يف الفأل 5
 249 هللا العسرييّ   د. صاحل بن عبد طرق حديث: ©من غّسل يوم اجلمعة واغتسل® 6

 
  

https://drive.google.com/open?id=1upmB5-iOAZtsZFy4hmh2gfsx0pfWvlCD
https://drive.google.com/open?id=1tBk-xewhuk1vD-sbr2p33K7e3yYW1myN
https://drive.google.com/open?id=1b-4poIbGcZYnayL1e4A2ZRRb_Vedgl5-
https://drive.google.com/open?id=1b-4poIbGcZYnayL1e4A2ZRRb_Vedgl5-
https://drive.google.com/open?id=1b-4poIbGcZYnayL1e4A2ZRRb_Vedgl5-
https://drive.google.com/open?id=1b-4poIbGcZYnayL1e4A2ZRRb_Vedgl5-
https://drive.google.com/open?id=1t5K-hDvRi2cd1QZn5yI5mgB9zwGRK8so
https://drive.google.com/open?id=1t5K-hDvRi2cd1QZn5yI5mgB9zwGRK8so
https://drive.google.com/open?id=1e8iRlSfdF1Bzc7CEK6GUMctnNWqKLCKg
https://drive.google.com/open?id=1e8iRlSfdF1Bzc7CEK6GUMctnNWqKLCKg
https://drive.google.com/open?id=1KuXT-d0cKwzsKTVK3NnNOs5pVYiZftFT
https://drive.google.com/open?id=1KuXT-d0cKwzsKTVK3NnNOs5pVYiZftFT
https://drive.google.com/open?id=1KuXT-d0cKwzsKTVK3NnNOs5pVYiZftFT
https://drive.google.com/open?id=1KuXT-d0cKwzsKTVK3NnNOs5pVYiZftFT
https://drive.google.com/open?id=1KuXT-d0cKwzsKTVK3NnNOs5pVYiZftFT
https://drive.google.com/open?id=1KuXT-d0cKwzsKTVK3NnNOs5pVYiZftFT
https://drive.google.com/open?id=1qG_pXhrsl1TVZ_LMmq4RvgI-s7yAkJuX
https://drive.google.com/open?id=1VUVcWzyOXEk8NEevWyTGyNSlfVysM_3q
https://drive.google.com/open?id=1ikh3poQ5fxNxLITShGSiXzZRHFG55eWm
https://drive.google.com/open?id=1ikh3poQ5fxNxLITShGSiXzZRHFG55eWm
https://drive.google.com/open?id=1ikh3poQ5fxNxLITShGSiXzZRHFG55eWm
https://drive.google.com/open?id=1ikh3poQ5fxNxLITShGSiXzZRHFG55eWm
https://drive.google.com/open?id=1QJY94YXfhWII1f4dCLhdQ_HMcQLsRIb-
https://drive.google.com/open?id=1QJY94YXfhWII1f4dCLhdQ_HMcQLsRIb-
https://drive.google.com/open?id=1QJY94YXfhWII1f4dCLhdQ_HMcQLsRIb-
https://drive.google.com/open?id=1QJY94YXfhWII1f4dCLhdQ_HMcQLsRIb-
https://drive.google.com/open?id=1cJpYxddw4aDKoLPF9G7WXK_Ub1G2d0Su
https://drive.google.com/open?id=1ypLKeffsNXPNbVdQt-A4rnkrcjHJMWQm
https://drive.google.com/open?id=1ypLKeffsNXPNbVdQt-A4rnkrcjHJMWQm
https://drive.google.com/open?id=1dBeTBxdN-KHcvLfl88rXk7Vl_3GO5aZS
https://drive.google.com/open?id=1HTh51SUfd8tR7m5PHNs9RnptCDsinqLb
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 .م2018، سبتمرب هـ1440(، حمّرم 3العدد ) •

 الّصفحة  اسم الباحث عنوان البحث الّرقم

نقد مقالة املستشرق األملايّن: كارل بروكلمان يف   1
 21 أ. د. خلف بن محود الّشغدلّ  ©القراءات®، يف كتابه: ©اتريخ األدب العريّب® 

 أحكام الّتجويد بي: ©الّتحديد® للّداينّ  2
 مقارنة   وصفّية    دراسة   :و©الّتمهيد® البن اجلزريّ 

 65 هللا سليماينّ  د. أمحد بن عبد

 137 د. أجمد بن حمّمد زيدان االنتصار للقرآن الكرمي ابلوسائل احلديثة 3

 الّنجوى: 4
 201 أ. د. عادل بن علّي الّشّديّ  ا، وأمثلتها يف القرآن الكرميأنواعها، وضوابطه

 ما عّلقه البخارّي بصيغة الّتمريض 5
 245 أ. د. أمي بن عائش املزينّ  من مرواّيت أيب طلحة  ƒعن ابن عّباس 

الثّقات من شيوخ أيب داود سليمان بن األشعث   6
 297 د. زايد بن حمّمد منصور  نقديّة   إحصائّية   هـ(، دراسة  275الّسجستايّن )ت:

  
 .م2019، مارس هـ1440 رجب(، 4العدد ) •

 الّصفحة  اسم الباحث عنوان البحث الّرقم
 19 د. عادل رشاد غنيم سس املنهج القرآيّن يف بيان آايت األحكامأ 1

 مياه األمطار: أمهّيّتها، واستغالهلا  2
 يف ضوء اإلشارات القرآنّية 

 65 د. عبد احلّي بن دخيل هللا احملّمديّ 

 125 د. حيىي بن حمّمد عامر راشد  معجم احملكّي يف القرآن الكرمي 3
 209 د. حمّمد سيد أمحد شحاته  رعاية الّسّنة النّبويّة لذوي االحتياجات اخلاّصة 4
 249 د. سليمان بن صاحل الثّنّيان حديث: ©أهل الّدرجات العلى®: روايًة ودرايةً  5

 داء عند القرّاء: طرق الّتحّمل واأل 6
 دراسة  استقرائّية  حتليلّية  

 293 مرمي بنت محدي حمّمد نوفل

 
  

https://drive.google.com/open?id=1RzhOWuEz61b6IYQbd8e7q4lKCv0MzFvf
https://drive.google.com/open?id=1-Zvk2kbVowNshcuN9ZWajXTx9B7vOdMH
https://drive.google.com/open?id=1-Zvk2kbVowNshcuN9ZWajXTx9B7vOdMH
https://drive.google.com/open?id=1-Zvk2kbVowNshcuN9ZWajXTx9B7vOdMH
https://drive.google.com/open?id=1-Zvk2kbVowNshcuN9ZWajXTx9B7vOdMH
https://drive.google.com/open?id=1-Zvk2kbVowNshcuN9ZWajXTx9B7vOdMH
https://drive.google.com/open?id=1-Zvk2kbVowNshcuN9ZWajXTx9B7vOdMH
https://drive.google.com/open?id=18-i4TXnTEmKqkRr-o7r66JuMKJmsh-mY
https://drive.google.com/open?id=18-i4TXnTEmKqkRr-o7r66JuMKJmsh-mY
https://drive.google.com/open?id=18-i4TXnTEmKqkRr-o7r66JuMKJmsh-mY
https://drive.google.com/open?id=18-i4TXnTEmKqkRr-o7r66JuMKJmsh-mY
https://drive.google.com/open?id=1b1LfCwL3joV80tqsyIHve0V9u7tAL8A0
https://drive.google.com/open?id=15B2rDP704v4CwnmqZm_9kAGvyDo03CIO
https://drive.google.com/open?id=15B2rDP704v4CwnmqZm_9kAGvyDo03CIO
https://drive.google.com/open?id=15B2rDP704v4CwnmqZm_9kAGvyDo03CIO
https://drive.google.com/open?id=15B2rDP704v4CwnmqZm_9kAGvyDo03CIO
https://drive.google.com/open?id=13dO5PqwmxQjYq32OZ7js6Y3BOjH4vVHu
https://drive.google.com/open?id=13dO5PqwmxQjYq32OZ7js6Y3BOjH4vVHu
https://drive.google.com/open?id=13dO5PqwmxQjYq32OZ7js6Y3BOjH4vVHu
https://drive.google.com/open?id=13dO5PqwmxQjYq32OZ7js6Y3BOjH4vVHu
https://drive.google.com/open?id=1IxFv0i8oKDnpKOqI31eeBS9e-66HgnAH
https://drive.google.com/open?id=1IxFv0i8oKDnpKOqI31eeBS9e-66HgnAH
https://drive.google.com/open?id=1-k5P30TmqZHQOOAcElF5AUNotnZjnkiC
https://drive.google.com/open?id=1uN583YzywdM89xkEQIJXwcVpoOuByF7R
https://drive.google.com/open?id=1_KxvhvlwQlHClhXTLlW7faD9auMBjt_L
https://drive.google.com/open?id=1_KxvhvlwQlHClhXTLlW7faD9auMBjt_L
https://drive.google.com/open?id=1_KxvhvlwQlHClhXTLlW7faD9auMBjt_L
https://drive.google.com/open?id=1_KxvhvlwQlHClhXTLlW7faD9auMBjt_L
https://drive.google.com/open?id=1HFN3eyHWXMu8X0xcLbLwrTtf6WBUoMfW
https://drive.google.com/open?id=1BE9C9eB2Th_2RqllHbKKP1-mhTyWY7Ox
https://drive.google.com/open?id=1BE9C9eB2Th_2RqllHbKKP1-mhTyWY7Ox
https://drive.google.com/open?id=1BE9C9eB2Th_2RqllHbKKP1-mhTyWY7Ox
https://drive.google.com/open?id=1xzfxSWW0R7m9nGnqaI77L9Us1eoPPutg
https://drive.google.com/open?id=1xzfxSWW0R7m9nGnqaI77L9Us1eoPPutg
https://drive.google.com/open?id=1xzfxSWW0R7m9nGnqaI77L9Us1eoPPutg
https://drive.google.com/open?id=1D80FTCzq81yXNKTTMl-dXvO4kbw4HJCP
https://drive.google.com/open?id=1D80FTCzq81yXNKTTMl-dXvO4kbw4HJCP
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 .م2019، سبتمرب هـ1441(، حمّرم 5العدد ) •

 الّصفحة  اسم الباحث عنوان البحث الّرقم
 19 أ. د. أمي بن عائش املزينّ  تفسري آايت حتويل القبلة  1

 تفسري سورة الفجر،  2
 دراسًة وحتقيقاً  :ت: أمحد بن حمّمد احلسّن القلعاويّ 

 95 د. أمحد بن علّي احلذيفيّ 

 الّضعف الّلغوّي عند الّدارسي اليهود والّنصارى  3
 : دراسة  عقديّة  نقديّة  وأثره يف حماولة نقد القرآن الكرمي

 151 د. أمحد بن حمّمد الّنمرات 

من خالل تراجم  آراء اإلمام البخارّي يف علوم القرآن 4
 203 د. حيىي بن صاحل الطّواّين  : عرضاً ودراسة  فضائل القرآن®كتاب ©

 رسالة  يف موضوعات املصابيح، 5
 323 د. مصعب بن خالد املرزوقيّ  ت: عمر بن علّي القزويّن، دراسًة وحتقيقاً 

6 
منهج أهل الّسّنة واملتكّلمة يف الّتعامل مع املسائل  

الغيبّية )ذبح املوت وعذاب القرب أمنوذجاً(: دراسة  يف  
 قراءة أهل الّسّنة واملتكّلمة لنصوص الوحيي

 365 عزيزة ارمول

 
  

https://drive.google.com/open?id=1p10f_YCVo1yVsmd3MQgxYSPvhuO55V8p
https://drive.google.com/open?id=1FRtzf78CP3i81tuylagJy3baQV_WO9Q3
https://drive.google.com/open?id=1PgZBhqkLQeiSmmjGYAeKVyyMqvbfsZ8p
https://drive.google.com/open?id=1PgZBhqkLQeiSmmjGYAeKVyyMqvbfsZ8p
https://drive.google.com/open?id=1PgZBhqkLQeiSmmjGYAeKVyyMqvbfsZ8p
https://drive.google.com/open?id=1PgZBhqkLQeiSmmjGYAeKVyyMqvbfsZ8p
https://drive.google.com/open?id=1tO3TqyEAJmuBBhdM5YGaX8Myue9k22PE
https://drive.google.com/open?id=1tO3TqyEAJmuBBhdM5YGaX8Myue9k22PE
https://drive.google.com/open?id=1f07-na3fvS99yXcGwZKIsAqfEEPV0BNt
https://drive.google.com/open?id=1f07-na3fvS99yXcGwZKIsAqfEEPV0BNt
https://drive.google.com/open?id=1Ls2k3TAFEvwRxwukOs1JdQ8x4JRsL7CQ
https://drive.google.com/open?id=1Ls2k3TAFEvwRxwukOs1JdQ8x4JRsL7CQ
https://drive.google.com/open?id=1Ls2k3TAFEvwRxwukOs1JdQ8x4JRsL7CQ
https://drive.google.com/open?id=1Ls2k3TAFEvwRxwukOs1JdQ8x4JRsL7CQ
https://drive.google.com/open?id=1mNqnfec_XuBmSzQBCP5O-Z3BXtTTRU33
https://drive.google.com/open?id=1mNqnfec_XuBmSzQBCP5O-Z3BXtTTRU33
https://drive.google.com/open?id=1mNqnfec_XuBmSzQBCP5O-Z3BXtTTRU33
https://drive.google.com/open?id=1mNqnfec_XuBmSzQBCP5O-Z3BXtTTRU33
https://drive.google.com/open?id=1mNqnfec_XuBmSzQBCP5O-Z3BXtTTRU33
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 .م2020، فرباير هـ1441 رجب(، 6العدد ) •

 الّصفحة  اسم الباحث عنوان البحث الّرقم
 19 أ. د. عادل بن إبراهيم رفاعي  املؤلّفات يف إعجاز القراءات: دراسة  وصفّية   1

2 
 القراءات الفرشّية الّشاّذة املرويّة عن اإلمام

 أيب عمرو بن العالء البصريّ 
 يف سورة البقرة: مجعاً وتوجيهاً 

 73 د. سامي بن حيىي عواجي 

 ƒطرق رواية الّضّحاك عن ابن عّباس  3

 127 د. إبراهيم بن عبد الّرحيم بن حافظ  يف كتب الّتفسري املسندة

4 
 نصوص  من الّناسخ واملنسوخ لإلمام أمحد: 

 مجعاً ودراسًة )من خالل كتاب:
 ( ©نواسخ القرآن®، يف سورة البقرة

 173 د. حامد بن راضي الّروقيّ 

 ©غريب القرآن® زايدات الّدمياطّي على  5
 221 د. فيصل بن محود الّشّمريّ  البن عزير: مجعاً ودراسةً 

 حتبري نظم اجلّمان يف تفسري أّم القرآن، ت: 6
 حمّمد بن عبد الّرمحن اجلذامّي: دراسًة وحتقيقاً 

 303 أ. د. إبراهيم بن صاحل احلميضي 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1YeaZL04DpmCG8ws82gmpSg-P9PDRXTpO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-X8bWbGWFns_IUf6bARivrEPYJq9jC51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-X8bWbGWFns_IUf6bARivrEPYJq9jC51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-X8bWbGWFns_IUf6bARivrEPYJq9jC51/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NXSXgu8WIknq1iXkCDz6rEoQP3CeaUS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NXSXgu8WIknq1iXkCDz6rEoQP3CeaUS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NXSXgu8WIknq1iXkCDz6rEoQP3CeaUS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SH2uKQsHa3t9BTYKpr50Idvnd22WYiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SH2uKQsHa3t9BTYKpr50Idvnd22WYiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10SH2uKQsHa3t9BTYKpr50Idvnd22WYiY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmNpgU966dVYeWWgoNP7zH0kX_mzrESQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmNpgU966dVYeWWgoNP7zH0kX_mzrESQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmNpgU966dVYeWWgoNP7zH0kX_mzrESQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmNpgU966dVYeWWgoNP7zH0kX_mzrESQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmNpgU966dVYeWWgoNP7zH0kX_mzrESQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmNpgU966dVYeWWgoNP7zH0kX_mzrESQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZmNpgU966dVYeWWgoNP7zH0kX_mzrESQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EkLGmL5f3Ar5lNGXS_Mx98Sss7XwBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EkLGmL5f3Ar5lNGXS_Mx98Sss7XwBoKo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAwtn8KjDSbOkh4yZhDY9Ar35slu12-a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eAwtn8KjDSbOkh4yZhDY9Ar35slu12-a/view?usp=sharing
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 .م2020، سبتمرب هـ1442 حمّرم(، 7العدد ) •

 الّصفحة  اسم الباحث عنوان البحث الّرقم

 ة على غريب القرآنعريّ واهد الشّ الشّ  1
 19 د. صاحل بن ثنّيان الثّنّيان غلبّ من معّلقة عمرو بن كلثوم التّ 

 71 د. فهد بن متعب الّدوسريّ  الالتاملعاين والدّ  : كر احلكيميف الذّ  ®بلالسّ ©مفردة  2

 نقيطيّ د األمي الشّ مة حممّ عند العاّل  فسري املقاصديّ التّ  3
 ®أضواء البيانه: ©يف تفسري 

 117 د. زهري بن هاشم رايالت

 177 د. عمر بن مبرييك احلسينّ  مع هللا يف القرآن الكرمي  چأدب األنبياء  4

5 
 ىليل مل يك}  :حبث  يف مشكل قوله تعاىل 

 {زي ري ٰى ين  ىن مننن زن رن مم ام
 237 د. أمحد بن سعد املالكيّ 

6 
هـ بواسطة  21ة للقرآن الكرمي يف القرن مجات اإلجنليزيّ التّ 

  :ة  لثالثة مواضعة  تقومييّ )دراسة  نقديّ  :متمجي عرب
 من آل عمران( 78، واآلية الفاحتة، وآية الكرسيّ 

 يوسف أمحدد. 
 263 أويس منظور

 

¡ 

https://drive.google.com/file/d/1FedRWaiJqXq2c1_rZY4VOAiJLkZWXUnv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCwCd8OFmx1m2H_cmvdDTfT66rpzxMSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCwCd8OFmx1m2H_cmvdDTfT66rpzxMSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCwCd8OFmx1m2H_cmvdDTfT66rpzxMSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CCwCd8OFmx1m2H_cmvdDTfT66rpzxMSd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rqL5q51jXWTlTGiqMzPOeEK8SLprHqRi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUG7Ug43e2BVzQjzJ5TDtFUsmb7eYUFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CUG7Ug43e2BVzQjzJ5TDtFUsmb7eYUFM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17DOG28CldqG2xSIifcd4WUJFig4wO3dD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tz7ckkFoR7UMS4d9lOy7lJGLx_cSuIZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tz7ckkFoR7UMS4d9lOy7lJGLx_cSuIZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tz7ckkFoR7UMS4d9lOy7lJGLx_cSuIZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tz7ckkFoR7UMS4d9lOy7lJGLx_cSuIZr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvuR4YDuszpys4VhT1Trna_OPBJYz-vb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvuR4YDuszpys4VhT1Trna_OPBJYz-vb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DvuR4YDuszpys4VhT1Trna_OPBJYz-vb/view?usp=sharing

